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Dobroczynności

W 2019 r. w Polsce aktywnie działało 89,4 tys. 
organizacji non-pro�t, takich jak: 
stowarzyszenia i podobne organizacje 
społeczne, fundacje, społeczne podmioty 
wyznaniowe oraz samorząd gospodarczy i 
zawodowy. Ich liczba  stosunku do 2010 r. 
wzrosła o 11,6%.

„To, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy.”
~ Matka Teresa z Kalkuty

Dobroczynność ma wiele wymiarów. Organizacje charytatywne, wolontariat, pomoc 
humanitarna to działania często na szeroką skalę, które tra�ają do wielu 
potrzebujących. Ale każde wsparcie jest na wagę złota. Jest wiele pięknych projektów 
realizowanych przez osoby indywidualne. 
Dołóż swoja cegiełkę do tej inicjatywy. Zapytaj babcię, dziadka, sąsiadkę i sąsiada czy 
wzięli już udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. 
Jeśli jeszcze nie – pomóż! Ten gest może być początkiem wspaniałej przyjaźni. 

Podstawową formą spisu jest samospis. Formularz jest dostępny jedynie w formie elektronicznej. Jego 
wypełnienie wymaga dostępu do komputera i niewielkich umiejętności poruszania się w Internecie. 
Według Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) w gospodarstwach 
domowych, z komputerów korzystało zaledwie 34,1% populacji osób w wieku 65-74 lata. To niewiele 
ponad 1/3!  Ponad połowa osób z tej grupy wiekowej nigdy nie korzystała z komputera. 

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

W latach 2008-2019 liczba aktywnych 
organizacji pożytku publicznego (OPP) 
wzrosła o ponad 1/3 z 6,2 tys. do 9,4 tys. 
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Liczba aktywnych organizacji pożytku publicznego 
w latach 2004-2019a
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a Dla lat 2004-2007 ze względu na brak danych o liczbie aktywnych OPP przedstawiono dane o liczbie 
   zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego.
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Zaledwie 34,1% populacji osób 
w wieku 65-74 lata korzysta 
z komputera


